Schriftelijke vragen van de fractie van D66 betreffende de Wet meldplicht datalekken, ingevolge artikel
34 van het Reglement van Orde van de raad
Apeldoorn, 7 september 2016
Geacht college,
Wet meldplicht datalekken
Begin 2016 is de ‘Wet meldplicht datalekken’ in werking getreden. Vanaf deze datum zijn zowel
overheden als bedrijven verplicht om een datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
Bovendien moeten alle getroffen betrokkenen van een datalek daarover individueel worden
geïnformeerd. Ook verplicht de wet om alle datalekken die zich in de organisatie voordoen te
registreren. Niet voldoen aan de meldingsplicht kan resulteren in een boete van maximaal 810.000
euro.
De accountant van de gemeenteraad heeft in haar bestuursbrief van 11 december 2015 het college
geadviseerd op korte termijn te inventariseren of er een adequaat incident response plan moet
worden geïmplementeerd, zodat de bedrijfsprocessen worden afgestemd op de meldplicht.
Vervolgens informeerde de Manager eenheid informatievoorziening de raad per brief van 22 februari
jl. dat het gehele proces rondom meldplicht van datalekken aanwezig is, maar dat het proces continu
om aandacht en verbetering vraagt. In deze brief werd vermeld dat een audit naar de vraag of
Apeldoorn aan de geldende wet- en regelgeving voldoet, op dat moment nog niet had
plaatsgevonden. Ook was het (meldings)proces nog niet op het gewenste niveau.
Inmiddels bestaat de meldplicht ongeveer een half jaar. De AP heeft recent bekendgemaakt dat er
over dit tijdsbestek meer dan 300 datalekken zijn gemeld door 172 gemeenten.1 Dat komt neer op
ongeveer twee meldingen per dag. Dat baart de D66-fractie zorgen en brengt ons tot de volgende
vragen aan het college:
1. Is het college met D66 van mening dat het van belang is dat bedrijfsprocessen bij de
gemeente zodanig zijn ingericht dat alle datalekken tijdig worden gemeld?
2. Hoeveel datalekken hebben zich bij de gemeente Apeldoorn voorgedaan sinds de meldplicht
van kracht is geworden? Van hoeveel van die datalekken heeft de gemeente Apeldoorn
melding gedaan bij de AP?
3. Indien sprake was van datalekken: om wat voor datalekken ging dit en wat heeft het college
gedaan om dergelijke datalekken in de toekomst te voorkomen? Zijn de getroffen
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betrokkenen individueel over de datalekken geïnformeerd?
4. Op welke wijze heeft het college ervoor gezorgd dat de Wet meldplicht datalekken inmiddels
correct en volledig is geïmplementeerd? Wilt u bij de beantwoording specifiek ingaan op de
implementatie van het incident response plan en de centrale registratie van datalekken?
5. Heeft er inmiddels een audit plaatsgevonden, en zijn de processen inmiddels op het gewenste
niveau? Zo nee, wanneer zal deze audit plaatsvinden?
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